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Algemeen Coördinator 
Taekwondo Vlaanderen zoekt een Algemeen Coördinator (m/v/x) 

 

Taekwondo Vlaanderen promoot taekwondo als krijgskunst en als olympische discipline in Vlaanderen. De 

federatie telt 4.000 leden aangesloten in één van haar 80 taekwondoclubs. De federatie kent een traditie 

in het organiseren van de Belgian Open, uitgeroepen tot de best georganiseerde wereldbeker taekwondo 

van Europa in 2019. 

 

DE FUNCTIE 

De Algemeen Coördinator is verantwoordelijk voor de uitbouw van het sportbeleid op korte, middellange 

en lange termijn. Deze persoon bewaakt de kwaliteit van de opleidingen, activiteiten en wedstrijden.  

 

DE FUNCTIECONTEXT 

De basiswerking heeft het secretariaat in Hasselt en telt 4 werknemers. Daarnaast is er een topsportwerking.   

Taekwondo Vlaanderen is een vzw en wordt geleid door het bestuur.  

De Algemeen Coördinator is werkzaam in de basiswerking van de federatie.   

De Algemeen Coördinator werkt nauw samen met de Technisch Directeur Topsport, de andere teamleden 

en het (dagelijks) bestuur. 

 

DE TAKEN 

De Algemeen Coördinator is verantwoordelijk voor:  

▪ Dagelijkse administratie en organisatie van (lopende) projecten.  

▪ Leidinggeven aan medewerkers, commissieleden en vrijwilligers. Aansturen en motiveren van hen met 

als doel hen te stimuleren tot optimale prestaties, betrokkenheid en verdere ontwikkeling.  

▪ De werking binnen het secretariaat, de commissies van nabij opvolgen met als doel ervoor te zorgen 

dat de processen en resultaten beantwoorden aan de doelstellingen van het beleidsplan.  

▪ Voorzien van kwaliteitsvolle opleidings- en vormingsmogelijkheden voor taekwondoïn, scheidsrechters, 

trainers, coaches en clubbestuurders.  

▪ Informatie uitwisselen over de acties en projecten met als doel alle betrokkenen op de hoogte te 

houden en onderling af te stemmen.  

▪ Opmaken, coördineren, evalueren en rapporteren van de algemene werking van het secretariaat en 

de federatie.  

▪ Organisatie van de Belgian Open.  

▪ Analyse van de markt en een vooruitziend en overkoepeld beleid voeren.  

▪ Bieden van administratieve ondersteuning aan het bestuur.  

▪ Communicatie en samenwerking met Sport Vlaanderen.  

▪ Communicatie en samenwerking met externe partijen in functie van samenwerkingsverbanden of 

gezamenlijke projecten.  

▪ De communicatie en eventuele samenwerking met de Technisch Directeur van de Franstalige 

federatie.  

▪ De communicatie met de bestuurders van de nationale federatie.  

▪ Bieden van administratieve ondersteuning aan het bestuur van de nationale federatie. 

 

PROFIEL 

▪ Bachelor/Master werk- en denkniveau. 

▪ Ruime ervaring in leidinggeven en beschikt over excellente leiderschapskwaliteiten, gebaseerd op 

waarden zoals respect en eerlijkheid. 

▪ Ervaring in het coördineren in (sport)organisaties en het organiseren van (sport)evenementen. 

▪ Sterke communicatievaardigheden. 

▪ Ervaring in het aansturen van professionals en vrijwilligers. 
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▪ Besluitvaardig. 

▪ Stressbestendig. 

▪ Verbinder van (groepen) mensen.  

▪ Stelt hoge eisen aan zichzelf en staat daarom steeds open voor constructieve kritiek. 

▪ Affiniteit en kennis van taekwondo of vechtsport is een meerwaarde. 

▪ Uitstekende schriftelijke en mondelinge vaardigheden in het Nederlands, goede kennis van Frans en 

Engels. 

▪ Goede kennis van Microsoft 365 (Teams, Word, Excel, PowerPoint, …)  

 

AANBOD 

▪ Een contract van onbepaalde duur 

▪ Voltijdse functie, 38u per week 

▪ Flexibele werktijden 

▪ Occasioneel avond- en weekendwerk  

▪ Vergoeding woon-werkverkeer 

▪ Laptop en gsm-abonnement 

▪ Aangename werksfeer in een dynamisch team 

 

INTERESSE? 

Komen jouw kwaliteiten overeen met dit profiel, stuur dan voor maandag 7 november 2022 een 

gemotiveerde sollicitatiebrief met CV en relevante diploma’s naar president@taekwondo.be of per post 

naar Taekwondo Vlaanderen, t.a.v. Dhr. Erik Baert, H. Van Veldekesingel 150/73, 3500 Hasselt. 

 

Na een eerste selectie op basis van de sollicitatiebrief en het CV volgt een eerste gesprek op maandag 

14 november waarin we zullen peilen naar je motivatie, competenties en ervaringen. Een assessment kan 

deel uitmaken van de selectieprocedure. 

Een 2de gesprek wordt gepland op maandag 21 november. 

 

Je kan rekenen op een discrete behandeling van je kandidatuur. 

Meer informatie over onze federatie op www.taekwondo.be 

 

 

http://www.taekwondo.be/

